ZRUČNOSTI, KTORÉ PREDURČIA
NAŠU BUDÚCNOSŤ
17.6.2022 od 09:00 hod
Hub Hub Nivy
Co-creation Workshop

PREDSLOV
Vláda, zamestnávatelia i zamestnanci – procesu digitálnej transformácie sa nevyhne nikto z
nás. Budúcnosť prináša nové technológie, zmeny pracovných postupov a kladie nové
požiadavky na schopnosti a zručnosti zamestnancov – spolupráca a otvorená komunikácia
sociálnych partnerov je tak dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Otázkou úspechu v procese
digitálnej transformácie je totiž miera pripravenosti nás všetkých.
O to viac nás teší participácia na projektoch, ktoré majú hlbší zmysel, podporujú užšiu
spoluprácu medzi štátom, zamestnávateľmi a zamestnancami, a z ktorých výstupov
benefituje celá spoločnosť. A práve takýmto projektom WorkTransitionCEE jednoznačne je.
Vážime si. že ste prijali pozvanie ja podujatie a veríme, že poskytne priestor pre tak potrebnú
diskusiu medzi kľúčovými partnermi a následne prinesie praktické výstupy.
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PROGRAM
09:00 - 9:30 Otvorenie Workshopu, úvodné slová
Predstavenie projektu a cieľov

09:30 - 10:15 Úvod do Design thinking co-creation metodiky,
prezentácia oblasti výziev pre obchod a potravinárstvo,
empatické rozhovory

10:15 - 11:30

Definícia výziev v oboch oblastiach
z pohľadu zamestnávateľa a zamestnanca

11:30 - 12:00 Prestávka
Priestor na občerstvenie, neformálne rozhovory &
priestor pre individuálne rozhovory s médiami

12:00 - 12:45 Brainstorming riešení
12:45 - 13:45 Prezentácia vybraného riešenia
13:45 - 14:00 Uzavretie podujatia
a vyhodnotenie

FACILITÁTOR
Alexandra Guttmann
"Everything is possible unless you think otherwise. "
linkedin.com/in/alexguttmann/
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DESIGN THINKING & CO-CREATION
Design Thinking je metóda riešenia problémov zameraná na používateľa. Začína pochopením
jeho potrieb, pokračuje skúmaním inovatívnych riešení a končí testovaním rýchlych
prototypov. (www.ngof.sk)
Slovami facilitátorky, Alex Guttmann: "Co-creation je proces vytvárania nových produktov
alebo služieb, v ktorom ich budúci používateľ hrá kľúčovú úlohu, pretože na ňom priamo
participuje svojimi myšlienkami, nápadmi, požiadavkami, a spätnou väzbou pri tvorbe
prototypov."

PROJEKT WORKTRANSITIONCEE
Zapojením zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov z Rumunska, Maďarka a Slovenska
chce projekt zdôrazniť, aké kritické budú nasledujúce roky z hľadiska zmien na pracovnom
trhu v novom svete práce. Vyzdvihuje dôležitosť efektívneho sociálneho dialógu na európskej
a národných úrovniach a zameriava sa na možnosti implementácie Autonómnej rámcovej
dohody o digitalizácii s cieľom optimalizovať jej prínosy a lepšie čeliť výzvam digitalizácie.

MATERIÁLY
Analýza WTCEE - Digitalizácia vybraných sektorov
Prechod na nové pracovné miesta a digitalizácia v dvoch
priemyselných odvetviach (v obchode a potravinárstve) na
Slovensku - analýza vypracovaná v spolupráci s expertmi UMB

Stiahnite pomocou QR kódu alebo na bit.ly/WTCEEpaperSK

Trends Report WTCEE
Hodnotiaca správa vypracovaná expertmi projektových
partnerov z Rumunska, Maďarska a Slovenska.

Stiahnite pomocou QR kódu, alebo na
bit.ly/WTCEEtrendsEN

Prieskum k digitalizácii
Venujte nám 5 minút a povedzte nám o tom, aké sú
podľa Vášho názoru zásadné výzvy a príležitosti
vyplývajúce z digitálnej transformácie.

